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Stadsbiblioteket

Tisdag 30 oktober kl 18.00
Drömmer du om en karriär på nätet?
 -Allt du behöver veta för att bli influencer
Möt Linda Hörnfeldt, författaren till 
boken YRKE: influencer så gör du karriär 
på nätet.

Kom en timme innan och mingla i 
Bubblan!

Onsdag 31 oktober kl 14.00
Halvdan Viking och Meia - har de 
funnits på riktigt?
Mats Vänehem är både arkeolog och 
illustratör och har tecknat figurer och 
miljöer i Martin Widmarks böcker 
om Halvdan och Meia. Mats kommer 
till Stadsbiblioteket och berättar hur 
böckerna om Halvdan viking har kommit 
till. Ålder: Från 7 år. 
Anmäl dig på 033- 35 76 30
 

Torsdag 1 november kl 17.00
Bibliotekets filmklubb träffas och 
gör filmer i appen Stop Motion.
Ålder: 9-12 år. Anmäl dig på 033-35 76 30

 
Fredag 2 november kl 15.00-19.00
TV-spelsfredag
Spela tv-spel på storskärm, ett antal spel 
för ungdomar finns att välja på. Spela 
själv eller med andra det bestämmer 
du själv.
Ålder: 13-16 år. Boka på plats i biblioteket 
eller ring 033-35 76 30 samma dag.

Dalsjöfors bibliotek

Under hela lovet har vi Tipspromenad 
med boktema. Från 6 år.
Pyssel på biblioteket hela veckan! 
För alla åldrar! 

Farliga lådan! Vågar du ta ett boktips 
ur farliga lådan? Lämna gärna egna 
boktips så lägger vi dem i lådan!

BIBLIOTEKEN I BORÅS



Fredag 2 November kl. 16.15
Det spökar!
Mystiska ljud har hörts i biblioteket 
under hösten. Ta med ficklampa och 
hjälp oss undersöka! Ålder: Från 9 år. 
Anmälan: Tel: 033-358750 eller 
jessica.soderling@boras.se

Fristad bibliotek

Onsdag 31 oktober kl. 18.30
Det spökar på Fristads bibliotek…
vågar du komma hit?

Ålder: För dig i år 3-6, Anmälan senast 
30 oktober. Tel. 35 88 09 eller 
fristad.bibliotek@boras.se

Trandareds bibliotek

Vikingar på biblioteket!
Under hela läslovet har vi 
runskrifts-pyssel, tävling 
med fina priser, utställ-
ning och vikingafika!

Tisdag 30 oktober kl. 17.00
Ryslig sägenvandring!
Välkommen på en läbbig vandring i 
biblioteket efter stängning! Kanske lurar 
det ett vikingaspöke bakom hyllorna? 
Om du vågar, anmäl dig på 033-35 80 
86. Ålder: Från 9 år

Sandareds bibliotek

Tipspromenad hela veckan 29 okt-2 nov 
”Gissa Boken!” ålder 8-12 år.
Monsterpyssel hela veckan 29 okt-2 
nov på Sandareds bibliotek!
Kom och pyssla ditt eget pappersrulle-
monster och en Frankensteins monster-
mask. Vi står för materialet och du står 
för pysselglädjen och lusten, ålder 6-12 
år.

Onsdag 31 oktober  kl. 11.00 

Kom och fira Frankenstein 200 år 
med Gunilla Rydholm som berättar om ” 
Frankensteins monster och andra läskiga 
figurer” Ålder: 9-12 år.

Hässlehus bibliotek

Måndag 29 oktober kl 15 
Spökvandring. Ålder: från 9 år, ingen 
anmälan



Göta bibliotek

Tipspromenad hela veckan på Vikinga-
temat.

Byttorps bibliotek

Tipspromenad med vikingatema. Du 
kan gå tipspromenaden när du vill under 
våra öppettider på höstlovet.

Tisdag den 30 oktober kl. 11.00

Kom och var med....vi berättar 
läskiga sagor. Välkomna att vara 
med på en lagom läskig sagostund 
tillsammans med Gunilla Rydholm. 
Anmälan sker till: 
louise.svantesson@boras.se eller 
033 357631.

Sjöbo bibliotek

Tisdag 30 oktober kl 9
Läslov på biblioteket
Pyssel – pimpa en tavelram med ditt 
boktips. Anmälan senast torsdag 25 okt 
på 033-35 76 34

BIBLIOTEKEN I BORÅS STAD

Onsdag & torsdag 31 oktober och 1 november
Höstlovsfilm:  
Lilla spöket Laban – Bullar och bång
Barntillåten. 44 minuter. Svenskt tal. 
Biljetter: 40 kronor (förköp på www.bio.se)

REGI PER ÅHLIN  LASSE PERSSON  ALICJA BJÖRK JAWORSKI  KARIN NILSSON BERÄTTARE MARIA LUNDQVIST

MANUS LENA OLLMARK  ANDERS SPARRING  JAN VIERTH EFTER INGER OCH LASSE SANDBERGS BÖCKER OM LILLA SPÖKET LABAN

FOTO PIOTR JAWORSKI  MUSIK MAGNUS DAHLBERG PRODUCENTER JAN BLOMGREN  LARS BLOMGREN  CLAS CEDERHOLM EXEKUTIVA PRODUCENTER KRISTINA COLLIANDER  RALF IVARSSON 

PRODUKTION FILMLANCE INTERNATIONAL AB I SAMRODUKTION MED BOB FILM SWEDEN AB  PENNFILM STUDIO MED STÖD AV SVENSKA FILMINSTITUTET DISTRIBUTION FOLKETS BIO

”Tårtbakning. översovning, presentinslagning 

och bäst av allt: spökerier.” – Svenska Dagbladet
– Metro



Kulturhuset

Hela veckan för hela familjen:
Kom och titta, lyssna och känn på 
utställningen ”Vägen hit” i foajén. 

Måndag 29 oktober–fredag  
2 november Kl. 13-16

Teckningsskola på KONSTMUSEET
Kom och lär er mer om teckning i blyerts 
och kol. Konstnär Bo Ljungcrantz lär ut 
grunderna i konsten att teckna. 
Ålder: 9-15 år.

Tisdag 30 oktober, kl 13.30-15.30
WORKSHOP: GEMENSAMT VERK
Var med och bidra med din väg hit eller 
din drömvärld/väg. Tillsammans ritar vi 
våra drömmars landskap som resulterar 
i ett gemensamt konstverk. Från 6 år. 
Plats: Vid Vägen-hit utställningen i 
Foajén, Kulturhuset

Torsdag 1 november kl 15-18
öppen scen 
Längtar du efter att stå på scen? Passa 
på att visa din talang på Kulturhusets 
öppna scen. 

Magasinsgatan 8 

Lördag 27 oktober, kl 12-16
Målning, musik och mat vid den öppna 
väggen på Magasinsgatan 8. Måla själv, 
delta i en workshop eller bara njut av 
kreativiteten! 

• Graffitiworkshop med Appear37. 
Från 15 år, drop in kl 13-15. 

• Knattemålning. Från 6 år, drop in 
kl 13-15.

Hässleholmen  

Tisdag 30 oktober kl 16.30-18.30
DANSWORKSHOP -  STREETDANS  
Fjärdingsskolans gymnastiksal. För 
mer information, se www.boras.se/lov

Textilmuseet

Tisdag den 30 oktober kl 12-14
och 

onsdag den 31 oktober kl 12-14
Prova på textiltryck med stämplar 
och schabloner. 

Ingen föranmälan, men arbetsytorna 
är begränsade så räkna med att det 
kan bli en viss väntetid. Fri entré för 
medföljande vuxen.

Regionteater Väst

Fredag 2 november Kl. 11.30-16.00 
Öppet hus
I samband med 20-årsjubileet för 
dansensemblen på Regionteater Väst 
öppnar vi upp huset för en heldag med 
dansworkshops, scenografipyssel, 
kostymprovning, rundvandring, 
fika och mycket mer. Dessutom 
visas föreställningen Justine kl. 12. 
Söderbrogatan 2, Borås



Brygghuset

har lokalerna – du innehållet! 
ÖPPETTIDER: Måndag: Stängt. Tisdag 
– Fredag: 12.00-20.00. Lördag: 10.00-
18.00 (ojämna veckor). Söndag: Stängt. 
Avvikelser kan förekomma. 

Håll dig uppdaterad via
http://brygghuset.boras.se 

eller facebook.com/brygghusetboras/

Boka och låna lokaler på höstlovet. 
På Brygghuset finns anpassningsbara 
D.I.Y-lokaler för unga mellan 16 och 
29 år.  Konserter, utställningar, dans, 
utbildningar, workshops, debattkvällar, 
pop-up stores, Skypeföreläsningar, 
poesikvällar, språkcafé, loppisar, 
filmvisningar, vampyrlajv, LAN, musik- 
och filmproduktion samt massor av 
möten är bara några exempel av vad 
andra har använt Brygghuset till.

Läs mer om hur det funkar:
http://brygghuset.boras.se/vara-lokaler.html

Mötesplatser

Filmfabriken
Är du nyfiken på att vara skåde-

spelare för en dag, att teater-
sminka eller göra film?
Filmfabriken finns på Norrby 
under höst-
lo v et .  D et 

blir en kul och 
smått helgalen dag 
med mycket skratt 

och dramatik där du 
har huvudrollen i ditt liv! 

Plats: Norrbyhuset, Västra Nygatan 52
Tisdag 30 oktober
10 – 12 år:  
kl. 11.00 – 18.00

Onsdag 31 oktober
13 år och uppåt: kl. 11.00 – 18.00
katarina.rosenback@boras.se

0734-32 79 19

Tillsammans med andra siktar vi mot 
stjärnorna framför kameran eller som 
en del i produktionsteamet som gör film. 
Drop-in! Ingen föranmälan krävs. 
För mer information: 
katarina.rosenback@boras.se eller 
0734-32 79 19

Prova-på-teater!
Är du nyfiken på hur det är att spela 
teater och vill testa hur det känns att gå 
in i en annan roll och vara skådespelare?
Då har du chansen att prova på under 
höstlovet. Vi träffas tillsammans under 
1,5 timme och gör roliga teaterövningar 
med mycket spontanitet och fantasi. Du 
behöver inte ha spelat teater tidigare 
utan det viktiga är att du är nyfiken 
och tycker att det är kul att lära dig 
nya saker.

Tisdag 30 oktober 
Plats: Kristinebergs fritidsgård, 
Kristinegränd 3
10 – 12 år: kl. 15.00 – 16.30
13 år och uppåt: kl. 17.00 – 18.30

Torsdag 1 november 
Plats: Öppen ungdomsverksamhet 
Trandö, Daltorpsskolan, Stora 
Tvärgränd 1 
10 – 12 år: kl. 15.00 – 16.30
13 år och uppåt: kl. 17.00 – 18.30
För mer information: 
katarina.rosenback@boras.se
0734-32 79 19



Mån 29 okt Tis 30 okt Ons 31 okt Tors 1 nov Fre 2 nov

Alideberg 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00

Brämhult 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-23.00

Dalsjöfors 16.00-21.00 17.00-21.00 LAN LAN

Hulta 15.00-21.00 15.00-21.00 15.00-21.00 15.00-21.00 16.00-23.00

Hässleholmen 13.00-21.00 15.00-21.00 13.00-21.00 17.00-21.00 16.00-23.00

Kristineberg
Endast mellan-
stadiet från 
öppning till kl. 
17.00 alla dagar

14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.30-21.00

Munkågården 15.00-21.00 16.00-21.00 16.00-23.00

Norrbyhuset 16.00-21.00 11.00-21-00 11.00-21-00 11.00-21-00 11.00-16.00

Ridhuset 15.00-19.00 15.00-19.00

Sandared 13.00-21.00 13.00-21.00 13.00-21.00 13.00-18.00 15.00-22.00

Sjöbo 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 15.00-23.00

Trandö 14.30-16.30 14.30-21.00

14.30-17.00
Mellanstadiet

14.30-21.00

14.30-17.00
Mellanstadiet

16.00-22-00

Viskafors 15:00-18:00 15.00-21.00 15.00-21.00 15.00-21.00 16.00-23.00

HÖSTLOV ÖPPETTIDER 2018
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar

Med reservation för ändringar!

För aktiviteter se anslag på respektive fritidsgård, boras.se/lov 
och lov i borås på facebook.

Hela programmet och lite till hittar du på:

boras.se/lov

Familjeresa Naturhistoriska museet 
i Göteborg
Följ med på en heldagsresa till Göteborg 
och naturhistoriska museet och lär 
dig mer om djur och natur. Möt ett 
spännande dinosaurieskelett, titta på 
en vacker fjäril eller på världens största 
blåval. 

Fredagen den 2 november 
Kl. 10.00 – 17.00

Anmälan görs med start tisdagen den 
30 oktober kl. 11.00 på Mötesplatserna 
Hässleholmen, Våglängdsgatan 5, 
Kristineberg, Kristinegränd 3, Sjöbo, 
Sjöbo torg 4 och Norrbyhuset, Västra 
Nygatan 52. Från dessa platser går även 
bussarna.

En deposition om 20kr kontant kommer 
att tas ut. Återfås vid påstigning på 
bussen.
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